
Додаток 2 

до Порядку передачі документації для 

надання висновку з оцінки впливу на 

довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля 

 
_____                                                       ______ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

                                                                                 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

       Товариство з обмеженою відповідальністю «АВК КОНФЕКШІНЕРІ»          
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

 

                                               код ЄДРПОУ –39461796                                             
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 
 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 

довкілля.  

 

1. Інформація про суб'єкта господарювання 

     04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-а,  (044)206-85-90, (050)342-72-95   _         
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця 

 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* 

Планована діяльність, її характеристика 

Планована діяльність полягає у збільшенні продуктивності 

потужностей ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» з доведенням випуску продукції  

з 2310,0 т/рік до 52536,0 т/рік.  

Продуктивність  підприємства збільшується за рахунок виведення 

діючого обладнання на максимальну потужність. Вихід підприємства на 

максимальну потужність став можливим завдяки будівництву власної 



трансформаторної підстанції 35 кВ, відповідно до технічних умов 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» № 0050114873. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Для відведення стічних вод передбачено підключення підприємства до 

централізованої системи водовідведення. 

 

Технічна альтернатива 2. 

Відмова від підключення до централізованої системи водовідведення -  

збирання стічних вод у вигрібну яму з подальшим відкачуванням та 

вивезенням стоків спеціалізованим підприємством. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, 

смт Слобожанське, вул. Шоколадна, 8, на території ТОВ «АВК 

КОНФЕКШІНЕРІ»       

 

Територіальна альтернатива 1. 

 Здійснення діяльності планується на території та в межах існуючої 

земельної ділянки ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» відповідно до договору  

суборенди земельної ділянки, укладеного між ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» (власником земельної ділянки відповідно 

договору оренди земельної ділянки з Дніпропетровською 

райдержадміністрацією від 30.09.2004 №040412000494) та ТОВ «АВК 

КОНФЕКШІНЕРІ» №1713 від 23.07.2019 р. (кадастровий номер земельної 

ділянки:1221455800:01:102:0002, площа – 12,0 га). 

 

Територіальна альтернатива 2. 

Планована діяльність передбачається на території існуючого 

підприємства з наявним договором оренди, тому територіальна 

альтернатива 2 не розглядається    

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

 Підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

виробництва,   підвищення якості та зниження собівартості продукції.  

  При експлуатації об’єкта забезпечується створення нових робочих 

місць, поповнення місцевого бюджету, що матиме позитивний вплив на 

соціальне середовище. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 



ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» є підприємством харчової 

промисловості, яке спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів. 

Режим роботи підприємства: 350 днів/рік (3 зміни по 8 годин).  

Основні технологічні ділянки виробництва: 

- зберігання сировини та допоміжних матеріалів; 

- підготовка жирів; 

- виробництво мас і глазурей; 

- виробництво цукрової пудри; 

- зберігання мас; 

- подрібнення відходів; 

- виробництво вафельних виробів; 

- виробництво шоколадних виробів; 

- виробництво продукції екструзійної технології; 

- фасування продукції; 

- зберігання готової продукції. 

 

При впровадженні планованої діяльності, потужність виробництва 

складатиме 52536,0 т/рік кондитерських виробів: 

- виробництво вафельних цукерок з начинкою – 1,0 т/год., або 7700,0 

т/рік; 

- виробництво вафельних цукерок з начинкою – 1,0 т/год., або 7700,0 

т/рік; 

- виробництво цукерок з конфетних мас – 0,8 т/год., або 6160,0 т/рік; 

- виробництво цукерок з конфетних мас  – 0,8 т/год., або 6160,0 т/рік; 

- виробництво шоколадних та кондитерських виробів – 0,5 т/год., або 

3850,0 т/рік; 

- виробництво мультизлакових снеків – 0,2 т/год., або 1540,0 т/рік на 

одному екструдері. За умови роботи всіх екструдерів (13 шт.) – 2,6 т/год., 

або 20020,0 т/рік; 

- виробництво крафтового шоколаду – 0,1 т/год., або 840,0 т/рік; 

- виробництво рослинного м’яса – 0,05 т/год., або 106,0 т/рік; 

 

Потреба в трудових ресурсах становить 380 робочих місць.  

Площа території складає 8608,1 м2. 

 

Водопостачання ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» здійснюється на 

підставі договору на водопостачання з КП «Новомосковськ водоканал» 

№1206 від 05.08.2020.  

Водовідведення стічних вод ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» 

здійснюється відповідно договору з ТОВ «ДНІПРОКОМУНАЛТРАНС» щодо 

виконання робіт з очищення каналізаційних мереж (вигрібна яма) та 

відкачування та утилізації рідких побутових відходів та твердих осадів з 



біо-туалетів від 08.02.2021 № 10376, що здійснює діяльність відповідно 

договору з КП «Дніпроводоканал» № 70066 від 15.06.2019 щодо приймання 

стічних вод (водовідведення) з автотранспорту. Планованою діяльністю 

передбачена централізована система водовідведення шляхом підключення до 

відомчих мереж напірної каналізації, що прокладені вздовж Автомобільної 

дороги загального користування державного значення М04 Знам’янка-

Луганськ-Ізварине  і належать ТОВ «МБК «Україна-Канада». 

Електропостачання здійснюється на підставі договору з ТОВ «ЕК 

«ЕНОЛЛ» №9756 від 01.07.20 у кількості 500000,0 тис. кВт‧год./місяць. На 

території підприємства побудована власна трансформаторна підстанція 

35 кВ, відповідно до технічних умов АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» № 0050114873. 

Газопостачання здійснюється на підставі договору з ТОВ «ТАС 

Енергія Країни» №10007_ТАС-ЕК-671-10/2020 від 15.10.20. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично-

допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі населених пунктів, дотримання нормативів ГДВ; 

 - по шумовому впливу – допустимі рівні шуму; 

- запобігання забрудненню поверхневих та підземних вод стоками; 

 - по поводженню з відходами – тимчасове розміщення відходів в 

спеціально відведених місцях, передача, згідно укладеним договорам, 

організаціям, які мають відповідну ліцензію;  

- дотримання санітарно-захисної зони підприємства; 

- вплив на ґрунти може мати локальний характер. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

  Технічна альтернатива 2 аналогічна альтернативі 1 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання рівня шуму на межі житлової забудови  

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається – див. п. 3.     

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1 



Інженерно-геодезичні вишукування, інженерно-геологічні 

вишукування, обстеження споруд, топогеодезичні вишукування. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної  альтернативи 1 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Озеленення території та здійснення благоустрою. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається – див. п.3 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

 

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін 

клімату та мікроклімату  

Атмосферне повітря – планована діяльність буде супроводжуватися 

викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що не перевищують 

нормативів ГДВ. Максимальні приземні концентрації по усім забруднюючим 

речовинам не перевищать ГДК атмосферного повітря населених місць на 

межі СЗЗ.  

Водне середовище – вплив локальний та у нормативних межах. 

Водопостачання та водовідведення - згідно укладених договорів. 

Дотримання вимого щодо попередження забруднення підземних вод.  

Ґрунти – не очікується, або має локальний характер.  

Рослинний та тваринний світ – не очікується.  

В районі розміщення планованої діяльності відсутні пам’ятки 

архітектури, історії, культури, зони рекреації та об’єкти природно-

заповідного фонду.  

Геологічне середовище – вплив відсутній. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання рівня шуму на межі житлової забудови 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається – див. п.3 

 



9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 

підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 

статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, абз.5 п.8, ч. 3, ст.3 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року 

та п.14, ч. 3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-

VIII від 23 травня 2017 року. 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 

впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 

негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – 

відсутні  

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

 

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний 

вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 

Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля 

- це процедура, що передбачає: 

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також 

інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, 

під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 

інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 

впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом 

п'ятим цього пункту; 



врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 

провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 

повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 

виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 

допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 

діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 

оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 

планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 

органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

довкілля. 

 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість 

надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 

довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 

слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 

оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 

громадського обговорення. 

 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів 

з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не 

призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в 

оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля. 

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 

зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 



деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 

справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 

повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 

зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 

будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 

суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 

Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 

свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під 

час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати 

повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 

пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 

з оцінки впливу на довкілля. 

__________________________________________________________________ 

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде 

 Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря                                                    _                                                                        
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

 

що видається  

Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської  

обласної    державної      адміністрації                                                           
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

 

  Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 

                                                    державної адміністрації                                       

    м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096 512 94 24,                      

                                               e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua                                   
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua

